
 ؛تولیدبا سالم خدمت همراهان خوب ویکی

 

توانیم به زودی و می شویمنزدیک می صنعتی ریزیی طرحسازی دورهو همراهی شما عزیزان به روزهای پایانی آماده پروردگارلطف  هب

 آن را در بخش محصوالت ارائه کنیم.

 کردیمصورت یکجا منتشر میی مطالب را بهرساندیم و بعداً همهکار تألیف را به پایان می ،تولیدهای ویکیسازی دورهقبالً برای آماده

تألیف و ویراستاری منتشر  جداگانه پس از ها را، درسپروژهریزی با توجه به حجم زیاد مطالب و طوالنی بودن ی طرحاما در دوره

ریزی مطالب طرح ازقبل از پایان اعتبارشان  بتوانندو دوماً کاربران ویژه برخوردار شویم از بازخوردهای شما عزیزان اوالً کردیم تا 

 .استفاده کنند

ها داشتیم بندیها یا زمانگیری و انتشار مطالب، گاهی تغییراتی در سرفصلزمانی فرایند تصمیمی جدید با توجه به همدر این رویه

تری در توضیحات کامل دیدیم کهدوره را داریم الزم اصلی چون قصد تغییراتی در ساختار  حاالکه به طرق مختلف اعالم کردیم اما 

 اختیار شما عزیزان قرار بگیرد.

ریزی از فازهای طرحبا موضوع خروجی گرفتن  را ریزی( فاز چهارم طرح1400 اردیبهشت 18قرار بود از امروز ) بندیزمانمطابق 

اضافه  قبلی به فازهایرا ه های مربوطبه کلّی فاز چهارم را حذف و درس ی بیشتر تصمیم گرفتیم کههاپس از ارزیابیاما  شروع کنیم

  مان به شرح زیر است:کنیم و دالیل

کردید به مطالب فاز چهارم مراجعه می ها بایدآن به نتیجه رسیدنو برای  شدکاره رها مینیمهدر ساختار قبلی فازهای اول و دوم  -1

تر به مطالب مورد نظرتان دسترسی خواهید سادهشود و برگه تجمیع می یکز در هر فا ضروریاتاما در ساختار جدید از صفر تا صد 

  .داشت

تباها فاز چهارم را خوانند ممکن است اشی مطالب را نمیخوانی داشتند و عزیزانی که همههم SLPتا سوم کامال با فازهای اول  -2

 قلمداد کنند و گمراه شوند.  SLPهم بخشی از 

ای تر است که آن را مرحلهشود و منطقیاقدامی است که در هر فاز انجام میدر مقیاس کاربردی، خروجی گرفتن آخرین  -3

 در نظر نگیریم.ریزی ای از طرحجداگانه

گونه تغییری در ساختار مطالب منتشر شده نخواهیم خوشبختانه هیچ یمردبه اینکه هنوز درسی برای فاز چهارم منتشر نک ا توجهب

 خواهد گرفت.ی فازهای اول تا سوم قرار های بعدی در فاز چهارم منتشر شود، در ادامهکه درسداشت و فقط به جای این
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